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0 s  objecsivos da presente expediqgo foram os seguinkes: 
1. observa$50 de especies residentes e migratdrias; 
2. obtenqgo de dados sobre a distribuiqgo de Calonectris diomedea borealis (Cory, 

188 1) cagarro; 
3. consulta das colec~6es de aves preservadas do Externato de Vila do Porto e da 

coleceo particuIar do Senhor Pombo; 
4. obtenqlo de dados sobre a distribuiqZo e ciclo reprodutor de Sterna dougallii 

(Montagu, 18 13) garajau-rosado, 
Apesar de terem sido definidos estes quatro objectivos, os estudos desenvolvidos 

visaram sobretudo a distribui~go e ecjcIo reprodutor de S. dougallii ( Montagu, 1813). 
Trata-se de uma esptcie que consta da Iista mundial de  avss arneaqadas da ICBP 
(tnternational Council for Bird Preservation), do anexo I de Conservaq20 de Aves Selvagens 
da CEE e do ApEndice II da Convenqfio de Berna. Ocorre no Reino. Franqa, Irlanda. Portugal 
(Aqores, Selvagens e Madeira) e Espanha (Canririas). 

0 s  efectivos desta espdcie tern diminuido drasticamente desde 1960. na Europa 
Ocidental. Dos trEs mil e quinhentos pares que acorsiam na Irlanda e Reino Unido, 36 cerca 
de quinhentos ocorrem actualmente (Thomas el a!., 1990). 

0 s  Aqores albergm cerca de 1000 pares de espkcirnes pertencentes a S. dougallii 
(Montagu, 18 13) .  As ilhas das Flores, Graciasa e Santa Maria contem 32%, 18% e 8% das 
populaq6es Europeias, respectivamente (Del Nevo et a!., 1990). 

0 s  estudos desenvolvidos na ilha de Santa Maria no decurso da presenre expediq3o 
dar5o uma valiosa contribui~fio para urn rnelhor conhecimento desra especie, bem como para 
se poder delinear diversas estrategias de conservaqgo. 

MATERIAL E &TOMS 

Efectuaram-se censos de S. dougallii ( Montagu. 1 81 33, C. diomedca borealis, (Cory, 
1881) bem como de outras especies marinhas 'terrestres. corn o auxilio de bin6culos e 
teIesc6pio. Utilizaram-se transportes rnaritimos e terrestres de mod0 a percorrer o mais 
exaustivamente possivel toda a costa da ilha mencionnda. Esta metodologia jA tinha sido 



seguida ao longo dos dois meses anteriores, corn o fim de se poder dererminar a v a r i a ~ l o  de 
efectivos ao longo da Cpoca de reproduqiio e os factores que influenciam o status e 
distribuiqgo daqueIas espdcies. 

Numeraram-se ninhos e ovos de S. dougollii ( Monragu, 1813) e seguiu-se a sua 
e v o l u ~ i o  (Nisbet, 1976) ao longo dos dias em que decosreu a expediq80 . 

Fizeram-se observaqfies do comportamento (Nisbet, 198 1) de S. dovgallii (Montagu. 
1813) na col6nia do ilhdu da Vila, corn o auxiIio de binbculos e telescbpio, de modo a 
detectar os factores que possam cstar relacionados corn o sucessa reprodutot: 

- tipo de alimentaqHo de jovens e adultos; 
- competiqio alirnentar; 
- competiqio na escolha dos locais de nidificaqgo; 
- competip50 na escolha do parceiro: 
- padrgo diurno de cuidados para corn os jovens elou ovos; 
- crescimento e desenvolvirnento dos jovens; 
- robustez dos adultos. 

Para alCm das esptcies citadas observaram-se as seguintes: 
Puffinus puffinus (3 unnich, 1764) 
Puffinus assirnilis baroli (Gould. 1838) 
Oceanodrorna casrro (Harcourt, 185 1) 
Ardea cinerea (Linnaeus. 1758) 
Buleo buteo rothschildi (Swann, 191 9 )  
Caturnix coturnix conturbans (Hartert, 19 17) 
Choradrius olexandrinus (Linnaeus. 1 75 8 )  
Calidris alba (Pallas, 1764) 
Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) 
Arcnaria interpres (Linnaeus, 175 8) 
Larw argentalus allantis (Dwight, 1922) 
Sterna hirundo (Linnaeus, 175 8) 
Columba iivia (Gmelin, 1789) 
Molacilla cinerea (Tunsall, 177 1) 
Erithacus rubecula (Linnacus, 1758) 
Turdus meruSa (Linnaeus, I 758) 
Sylvia arricapilla atlantis (Linnaeus. 1758) 
Regulus regulus sanclae-mariae (Seebohm. 1 8 83) 
Carduelis carduelis parva (Tschusi, I90 1) 
Serinus canarius (Bollc, J, F. lsS58) 
Fringilla coelebs moreletti (Linnaeus, 1758) 
Passer domej.sicus (Linnaeus. 1758) 
Slurnus vulgaris granti (Hartert, 1903) 

Relativamente i distribuiq50 de C. diomedea borealis (Cory, 1881) registaram-se 
diversos rnovimentos diurntls de milhares de espicimes. 

0 s  dados sobre a distribuiqgo e ciclo reprodutot de S. dougallii [Montagu, 1813) 
encontram-se em fase adiantada de cornpilaqgo e tratamento estatistico, corn vista h 
publicagHo de artigos. Destacarn-se aqui alguns aspectos da distribuiggo e sucesso 
reprodutor da espCcie de garajau rnencionada: 

- chega ilha de Sanza Maria em Maio. cerca de urn mEs nais tarde do que h ilha das 
Flares; 



- inicia posturas de um a dois ovos, pouco depois de chegar, sendo curto o período de 
paradas nupciais; 

- nidifica conjuntamente com S. hirundo (Linnaeus, 1758), de modo a beneficiar da 
maior agressividade desta espécie; 

- os efectivos populacionais atingiram o máximo no mês de Junho; 
- tal como em 1989 o ilhéu da Vila é o local desta ilha de maior importância para o 

garajau-rosado, tendo nidificado 213 pares em 1990; 
- detectaram-se distúrbios na colónia do ilhéu da Vila, nomeadamente destruição de 

ovos pelas cabras; 
- no ano anterior esta espécie também nidificou na Ponta do Castelo (7 pares). Não se 

detectou qualquer espécime nesta localidade em 1990, provávelmente devido a 
distúrbios por parte dos pescadores. 

Pelo exposto torna-se necessário implementar as seguintes acções com vista à 
conservação desta espécie na ilha de Santa Maria: 

1- remover com urgência as cabras do ilhéu da Vila; 
2- informar os pescadores, alunos das escolas e o público em geral acerca da 

presença desta espécie relíquea na ilha de Santa Maria. 
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